
ש ש ת ח ל עו פ ר מ אווה ־
ן איו ידשל

 יקראת נערכים בישראל גורמי־הכיטחון
 בקנה־מידה פעולת־ראווה של אפשרות

ישראלית מטרה נגד ! שתבוצע נרחב,
 של אירגונו על־ידי בחו״ל או כארץ
.........— .......... — — •׳׳ר  את ביצעו שאנשיו חדד, ודיע הד׳׳ר

לאנטבה. פראנס״ ״אייר מטוס חטיפת
 פעולות מבצע שאינו כמי ידוע חדד שהד״ר למרות

 באופן אירגונו פעולות את מתכנן אלא ספונטאניות,
 אפשרות קיימת ארוכים, חודשים במשך ושיטתי יסודי

 תגרור באוגנדה, אנשיו על צה״ל שהנחית שהמכה
את להציל שמטרתה פעולת־ראווה לביצוע אותו

הפלסטיניים. !ורגוני־הפידאיון

ך ר א ה תו שנ ב
 (״מוטה״) מרדכי רב־אלוף הרמטכ״ל, של כהונתו

 בתפקיד הנראה ככל יכהן והוא בשנה, תוארך גור,
שנים. ארבע זה

 השלישית כהונתו שנת החלה חודשים כשלושה לפני
 של הרישמית הכהונה תקופת הרמטכ״ל. בתפקיד
 של אפשרות עם שנים, שלוש היא בצה״ל רמטכ״ל
 נוספת. בשנה הכהונה הארכת

 ייתכן כי היה, נראה קצר זמן לפני עד
 שנות• שלוש כתום מתפקידו יפרוש שגור

 ההצלחה כעיקכות עתה, ברמטב״ל. כהונה
 שחלק אנטבה, כפעולת צח״ל של הגדולה

 של האישית לזכותו נזקף ממנה ניכר
 שהוא ספק עוד שאין כימעט הרמטכ״ל,

שנים. ארבע כתפקידו יכהן

ת שונתה מודע
ל ה ש לג פ מי ה

ה ל ש מ מ ל
 ברגע נעשה רב־משמעות שינוי־נוסח

 מה רם שפי כמודעת־הברבה האחרון
 בעיקכות בעיתונים, העבודה מיפלגת

באנטבה. מיכצע־החילוץ
 הצלחת על נודע כאשר השבוע, הראשון היום בפוקר

 מודעה לפרסם העבודה מיפלגת ביקשה המיבצע,
ל ויקר ״כבוד :בנוסח א ו ש י ־ ת ל ש מ מ  ל

 לחילוץ הנועז המיבצע על ולצבא־ההגנה־לישראל
 באותו עוד אולם באוגנדה.״ פראנס אייר מטוס הטופי

 נוסח את לשנות המיפלגה שליחי ביקשו בערב יום
ש ויקר ל״כבוד המודעה א ר ל ל א ר ש י ־ ת ל ש מ  מ

, ה י ר ב ח ולצבא־ההגנה־לישראל.״ ו
 מחלקת־ ראש על־ידי נעשה שינוי־הנוסח

שמעמדו צמיר, דב המיפלגה, של ההסברה
 והמנסה לאחרונה, התערער במנגנון
ראש־הממשלה. של לקירכתו להידחק

 שינוי את ביקרו המיפלגה מרכז מחברי כמה
התרפסות. משום לדעתם, בו, שיש הנוסח

מועמד אגמון
ד קי פ ת ד ל הנגי

 מישרד־ של המנכ״ל־לשעבר אגמון, אברהם של שמו
לרשת אפשרי כמועמד לאחרונה הועלה האוצר,

 ישראל. בנק כנגיד זנבר משה של מקומו את
 את ראו שרבים כוכב, דויד הקודם, התורן המועמד
 את עורר כמובטחת, זנבר של כיורשו בחירתו

 מיפלגת־ מאנשי ורבים ראש־הממשלה של התנגדותם
 פרם. לשימעון קירבתו בשל לבחירתו, העבודה

 בין זנבר, משה לעצמו מכין ככר בינתיים
פרישתו אחרי שימלא התפקידים שאר

מועצת יו׳׳ר תפקיד את גם הנגיד, מתפקיד
-----------י-י-^ל״, -------------------------  ״אלי חכרת של המנהלים

כרמל. משה ״כ ח של
במקומו

פנימית צנזורה
ת תונו בעי

 אגודת■ של האתיקה־והגנת־המיקצוע ועדת
 לדה כדי הנראה, ככל תתכנס, העיתונאים

 כקרב פנימית צנזורה של הגואה בגל
 לפסילת הגורמת היומית, העיתונות עורבי

 על־ידי עיתונאים של וכתבות מאמרים
עצמן. המערבות

יופיע הזה״ ״היום
ב תון־ע כעי ר
הפירסומאי של החדש היומי העיתון
 ח״כ הוא המיועד שעורכו ז׳ורבין, אליעזר

כחודש 17ב־ להופיע עומד דיין, משה
בעיתון■ ולא בעיתון־ערב, הקרוב אוגוסט

בה. עד שתוכנן בפי בוקר,
 העיתון לבעלי שהיה ההסכם בוטל זה רקע על

 לפיו מעריב, העיתון של מודיעין הוצאת עם החדש
 כעיתון־בוקר. מעריב בדפוס החדש העיתון יודפס

 העיתון יודפס שלפיו הסכם, נחתם שעבר בשבוע
 התמודדות צפוייה מכך כתוצאה הארץ. דפוס על־ידי
 העיתון לבין הקיימים עיתוני־הערב שני בין חריפה

 בינתיים הופעתו. את להכשיל ניסיץ תוך המייועד,
 של המייועד העורך־בפועל השנייה, בפעם הוחלף,
 דבר של המדיני כתבו אשד, שחגי אחרי העיתון.
 גבריאל על־ידי העורך בתפקיד הוחלף לשעבר,
 סולק מעריב, ומעורכי עורך־הבוקר לשעבר ציפרוני,

 של התנגדותו בעיקבות זה, מתפקיד ציפרוני גם
בדאון. עמי איש־העסקים החדש, העיתון מממני אחד

ר אי מ ר בן־ חתו י
ד קי פ ת ד ל המזכ׳י

 מועצת של החדש מזכירה כן־מאיר, דב
 את להרחיב השואף תל־אביב, פועלי
מועצות■ מזכירי של השפעתם תחום

 מזכירי בי התביעה את יעלה הפועלים,
יצורפו הגדולות כערים מועצות־הפועלים

ההסתדרות. של לוועדה־המרכזת בחברים
 תל־ מחוז מזכיר שימש לאחרונה שעד בן־מאיר,

 כיעד לעצמו הציב העבודה, מיפלגת של אביב
 קדנציה אחרי ההסתדרות מזכ״ל לתפקיד להגיע

 תל־ פועלי מועצת מזכיר בתפקיד שתיים או אחת
 הקרובות בשנים להתבלט עשוי והוא אביב,
ההסתדרותית. בזירה

ש ת ביקו טלוויזיו ל
ת צבעוניות א ר ק ל

ה ד א פי מ לי או ה
1

 י מכשירי של המחירים העלאת למרות
16מ־ צבעונית, טלוויזיה

זעל)
 26ל־ אלף 1מ־ג) צבעונית,

 הביקוש גבר ליחידה, לירות אלף
הש ככר יבואנים וכמה למכשירים,

שברשו המלאי כל מבירת את לימו
 נוספים מכשירים אלפי והזמינו תם

מחו״ל.
בבי העלייה את מסבירים היבואנים

באמ לקלוט יהיה שניתן בכך קוש
 חיים צבע שידורי המכשירים צעות

 הטלוויזיה באמצעות מהאולימפיאדה,
הירדנית.

■■■■■■■■■■

ת ש בי ד ח
ק נ ב ״קונט״־-זטל׳ ל

 1ו<* הפועלים ^ לקבוצת השייד קונסיעטל, בנק
 בית יבנד במערב״גרזניה המיקצועיים האיגודים

 נחמני רחוב £ת רוטשילד בשדרות קומות חמש
 אי״ ביבק^תל-א יעדת־בניין־ערים בתל־אביב.

םכיום התוכנית• את לאחרונה י ב  מישי• *
* בבניין אחת, בקומה הבנק * ה —ב

ה פ רי ח ת מ בעיי
ר טרו היהודי ה

ת רי ב ה ־ ח צו ר א ב
1 יהפוך כארצות-הכרית היהודי הטרור

 —ישראל כיחסי המרכזיות הבעיות
לא ממשלת־ישראל אם ארצות־הכרית,

לבל וברורה בהירה בצורה תורה

יחידח־-עינויים
ב ח ר מ שרון ב ה
שתפקיד מייוחדת, יחידת־עינויים

...................מחשה הודאות לסחוט
 בימישטרו פועלת אלימות, כשיטות

 רג של פיקודו תחת השרץ, מרחב
 לוי. יוסף פקד

 כה שהתפרסמו הידיעות כל כימעט
 בשיטו: השימוש על האחרונים דשים

 כתהנור החקירות כעת ברבריות
 מתייחסוו השרץ, במרחב המישטרה
 כ יחידה. אותה של לפעולותיה

 במרה היחידה אנשי פעלו השאר
 חרוש את ויצרו נתניה, מישטרת

 כוו קלמן נתניה, תחנת מפקד באילו
 ש להפעלת האחראי הוא שטיין,

 הכי עמיתיו עם כשיחות העינויים.
 מהג סלידתו את פעם, לא בורשטיין,

 הכחיש האלימות, השיטות לת
 שנן החקירות לבין אנשיו כין שר
זמייוחדחת יחידת־העינויים ע״י הלו

 כפומב להסתייג ושליחיה נציגויותיה
 הליגודלהגנה■ ממעשי מעשית ובצורה
ושלוחותיה. יהודית

 ה מחוליות אחת על לעלות הצליח האפ־בי־איי
 וו הנשק אספקת מקורות את וחשף הליגה, של

 בא׳ הפשע־המאורגן אל המוליכים שלה, הנפץ
הברית.

 1ב ומונחה המודרך הרישמי, היהודי המימסד
 בארצות־ד הישראליות הנציגויות על־ידי ברור

 שהונו האחרונות הפצצות את גינה שלא רק לא
 הליגה על־ידי שהואשמו אמריקאיים בנקים ליד

 — הערבי״ החרם בפקודת ישראל כ״מחרימי
 במי: להשתתף ולחבריה לליגה התיר אף אלא

 ש לפני בנידיורק שנערך לישראל״, ה״הצדעה
אחדים.
 גם גורמות הליגה־להגנה־יהודית פעולות

 המת: הפלסטיניים הקיצונים של ללגיטימיזאציה
מחבריך גדול כשחלק בארצות־הברית, והולכים
ערבי. ממוצא אמריקאיים אזרחים הם החדשים

לד ט שמי וו
והסרט■□

 ב! פדראלית תביעה לכל צפוי אינו שמיט וולף
 פרי מוסר כך — גנובים סרטים הפצת על הברית

 על הגיב הפרקליט נוסילביץ. יצחק עורך־הדין
 לאב להגר גולן מנחם של כוונתו בדבר בכתבה
 שמיט לשותפו שהתייחסה ),2025 הזה (העולם

 ה הפיסקה את מכחיש הפרקליט הפסחא. קשר
 שג על־ידי הרשאה ללא סרטים העתקי להפצת

האצבע. מן מצוצה זו עובדה כי וטוען




